Por resolución de alcaldía 228/2017, de 8 de maio, procedeuse á aprobación de bases e
convocatoria do proceso de selección para a creación dunha bolsa de auxiliares administrativos
en réxime dereito laboral temporal.
Transcorrido o prazo de 10 días hábiles outorgado para a presentación de solicitudes,
mediante resolución de alcaldía 282/2017, de 2 de xuño, procedeuse a aprobar a lista
provisional de admitidos e excluídos (corrixida posteriormente por resolución de alcaldía
285/2017, de 6 de xuño), e por resolución de alcaldía 311/2017, de 14 de xuño aprobouse a
lista definitiva.
Na mesma resolución fixáronse tamén as datas de celebración das probas da fase de
oposición: o 21 de xuño de 2017 a proba tipo test, o 23 de xuño de 2017 a proba de informática
e o luns 26 de xuño a proba oral prevista nas bases.
En acta de 21 de xuño o tribunal puntúa o resultado do test, extendéndose unha nova acta o 29
de xuño á vista das reclamacións presentadas polos aspirantes en relación con esta proba; en
acta de 27 de xuño valórase a proba de informática; en acta de 26 de xuño puntúase a proba
oral. En todos os casos se procedeu a dar a publicidade establecidas nas bases de selección.
Reunido o tribunal o 30 de xuño de 2017 procedeuse a valorar a fase de concurso, de
conformidade co previsto nas bases de selección, dándose publicidade ó resultado na web do
concello, no taboleiro de anuncios da sede electrónica e no taboleiro de anuncios do concello.
Na mesma acta fíxase a puntuación final acadada por cada aspirante.
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Con data 10 de xullo de 2017 o tribunal reúnese novamente á vista das reclamacións e
recursos presentados ata a data en relación coa valoración da fase de concurso, resolvendo o
procedente e fixando unha nova puntuación final acadada por cada aspirante tendo en conta as
variacións recoñecidas. Faise así mesmo, a proposta de aprobación da bolsa de traballo para a
cobertura de postos de auxiliares administrativos coa seguinte orde:
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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA: CREACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
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CASTIÑEIRA VILARIÑO LAURA
RODRÍGUEZ MONTES BEATRIZ
SANTOS FERREIRA ANA BELÉN
RAMA NÚÑEZ Mª DEL PILAR
RIVERA ARMÁN JESÚS
TABOADA VARELA IGNACIO
BOLÓN GARCÍA OSCAR
PÉREZ GARCÍA ANA Mª
PALLAS ALDAO SARA
ABELENDA BARREIRO YOLANDA
COUTO TASENDE YAGO
COTELO POSE SONIA
LÓPEZ SOUTO Mª DEL CARMEN
MOSCOSO VARELA PAULA
RAMA BARDANCA Mª TERESA
VARELA LAVANDEIRA JENNIFER
MOREIRA POSE PAULA
ABELENDA POMBO REBECA
MARTÍNEZ VARELA ESTEFANÍA
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MALLO ANTELO Mª PILAR
ROMAR CABALEIRO DIEGO
LOPEZ CANEIRO ALBA LIDIA
MARTÍNEZ LEMA HELENCA
LEMA QUEIRO EVA Mª
GARCÍA CASTRO Mª TERESA
VARELA FIGUEIRAS SILVIA
PEREIRA MÉNDEZ CLAUDIO
VÁZQUEZ VIDAL EVA
AÑÓN VARELA NOEMÍ
ROMERO LEMA TERESA
MARTÍNEZ OZÓN GRACIELA
CASTRO GARCÍA NEREA

Por todo o anterior, en virtude da competencia que me atribúe o artigo 21.1.g) e h) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, RESOLVO:
PRIMEIRO: aprobar a valoración da fase de concurso e da fase de oposición do proceso
selectivo.
SEGUNDO: de conformidade coa base 9 das que rexen o proceso de selección, crear a bolsa
de emprego de auxiliares administrativos para a cobertura en réxime de dereito laboral
temporal de futuras contratacións que sexan necesarias co fin de cubrir vacantes temporais
debidas a baixas por enfermidade, por maternidade, permisos, vacacións, ausencias
xustificadas ou, en xeral, por necesidades xustificadas do servicio.
TERCEIRO: publicar a presente resolución na páxina web municipal, no taboleiro de anuncios
da sede electrónica e no taboleiro de anuncio do concello.
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En Cabana de Bergantiños, documento asinado dixitalmente segundo se indica na banda
lateral.
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